ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๐๒/ว

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ถนนเทศบาล๑ อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมวิชาการของนักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และ สิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งรายชื่อโครงงาน/จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมฯ
๓. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
๔. กาหนดการประชุมวิชาการ ฯ

จานวน ๑ แผ่น
จานวน ๑ แผ่น
จานวน ๒ แผ่น
จานวน ๑ แผ่น

ตามที่มติที่ประชุมเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และ สิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๑ /๒๕๕9 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
ณ ห้องเฟื้องฟ้า 1 โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติให้จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ทางวิชาการของนักเรียน ฯ โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ (๑) กิจกรรมการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคภาษาไทย
และภาคภาษาอังกฤษ (๒) กิจกรรมพบปะนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ (๓) กิจกรรมนาเสนอผลงานดีเด่น
(Best Practice) ของสถานศึกษา นั้น
จังหวัดสุรินทร์ได้กาหนดดาเนินการกิจกรรมในวันที่ ๒๘- ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสิรินธร
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จึงขอประสานการดาเนินการ ดังนี้
๑. นำธงโรงเรียน เพื่อประดับในพิธี จานวน ๒ ผืน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จุดรับ
ลงทะเบียนบริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
๒. โครงงำนวิทยำศำสตร์
๒.๑ ขอให้แต่ละโรงเรียนส่งโครงงานภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประกวดโรงเรียนละ๑ โครงงาน
ขอไฟล์ข้อมูลเป็น pdf ฉบับเต็ม (รวมข้อมูลเป็น 1 ไฟล์) เพื่อส่งให้กรรมการวิพากษ์ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๙ และปริ้นแบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมออกมาจากระบบเพื่อลงลายมือชื่อ (ไม่ต้องลงเวลามาและเวลา
กลับ) แล้วนามาส่งให้กับกรรมการรับลงทะเบียน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการ)
๒.๒ โครงงานทุกประเภท ให้ครูผู้รับผิดชอบได้ส่งรายชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
โครงงาน ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ
A๔ ตามตัวอย่างแนบท้ายหนังสือนี้ โดยบทคัดย่อส่งไฟล์ข้อมูล word และ pdf ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
– ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ส่งโรงพิมพ์จัดทารูปเล่มได้ทันตามกาหนดเวลา และปริ้นแบบลงเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมออกมาจากระบบเพื่อลงลายมือชื่อ (ไม่ต้องลงเวลามาและเวลากลับ) แล้วนามาส่งให้กับกรรมการ
รับลงทะเบียน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ)

๒.๓ ให้ส่งรูปเล่มโครงงานเรื่องละ ๕ เล่ม ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ส่งให้
กรรมการวิพากษ์ได้อ่านล่ วงหน้ า โดยส่งพัสดุ ถึง คุณครูปตินุช พรหมบุตร ที่อยู่ ๓๖๐ ถนนเทศบาล ๑
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๒.๔ เตรียมแสดงโครงงานโดยใช้โปสเตอร์ ขนาดกว้างคูณยาว ๙๐ เซนติเมตร ๑๑๐ เซนติเมตร
ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนสิรินธร ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนเวลา 16.00 น. หากเป็นฟิวเจอร์บอร์ด
จะสะดวกในการแขวนที่สุด โดยทางผู้จัดจะเตรียมที่แขวนไว้ให้
๒.๕ การนาเสนอโครงงานเพื่อการวิพากษ์ ให้นาไฟล์ข้อมูล Power point ที่จะนาเสนอ
ส่งที่คณะกรรมการรับลงทะเบียน ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนสิรินธร ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ก่อนเวลา 16.00 น ให้ใช้โปรแกรมนาเสนอที่รองรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS เท่านั้น
๓. กิ จ กรรมการพบปะนั ก วิท ยาศาสตร์ดี เด่ น ขอความร่ว มมื อ ให้ แ ต่ ล ะโรงเรี ยนน านั ก เรีย น
ระดับชั้น ม. ๔ และ/หรือ ม. ๕ เข้าร่วมกิจกรรม โดยแจ้งจานวนนักเรียน รายชื่อนักเรียน และครูที่ควบคุม
ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดระบุให้ชัดเจนเพื่อการจัดเตรียมเกียรติบัตร และปริ้นแบบลงเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมออกมาจากระบบเพื่อลงลายมือชื่อ (ไม่ต้องลงเวลามาและเวลากลับ) แล้วนามาส่งให้กับกรรมการ
รับลงทะเบียน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ)
๔. กิจ กรรม การน าเสนอผลงานดีเด่น (Best Practice) ขอความร่วมมือให้ แต่ล ะโรงเรียนได้
เตรียมผลงานดีเด่นเพื่อนาเสนอ โดยใช้พื้นที่ขนาดกว้างคูณยาวไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร ๑.๕๐ เมตร ในการติดต่อ
ประสานงานใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖–๖๓๐-๖๓๔๖ (นางอรวรรณ รัมพณีนิล)
ใ น ก ำ ร ส่ ง ข้ อ มู ล ต ำ ม ข้ อ ๒ .๑ ,๒ .๒ แ ล ะ ๓ ส่ ง ผ่ ำ น ท ำ ง เว็ บ ไ ซ ต์ :
http://ap.sura.ac.th/data โดยใช้ user name password เดิม
การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ นางปตินุช พรหมบุตร ครู โรงเรียนสิรินธร หมายเลข
๐๘๖- ๒๕๔-๖๕๒๙ และ นางอรอุมา สารวมจิตร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร หมายเลข ๐๘๘- ๓๔๙-๙๕๖๕
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชิน ไทยยิ่ง)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนสิรินธร
โทรสาร (๐๔๔) ๖๓๐-๖๓๔๖ (นางอรวรรณ รัมพณีนิล)
โทรสาร (๐๔๔ –๕๑๓๑๘๗)

